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O boletim do mês de dezembro com
informações até novembro de 2015 mostra os
principais produtos exportados pelo Brasil, estado
de São Paulo, Região Administrativa de Ribeirão
Preto (RARP), Ribeirão Preto e Sertãozinho.
De acordo com a Figura 1, os principais
produtos exportados pelo país no acumulado dos
últimos doze meses são apresentados. Nos últimos
cinco anos, os produtos minerais foram os
principais exportados pelo Brasil. Entretanto, em
2015, os produtos do reino vegetal, que incluem
plantas, frutas, cereais, entre outros, ultrapassaram
os produtos minerais e lideraram as exportações do
país, com US$ 41,4 bilhões.

Dos oito principais produtos exportados,
merece destaque a retração sofrida pelos produtos
minerais, que caiu de US$ 74,5 bilhões para US$
37,8 bilhões, reflexo da queda dos preços
internacionais de várias commodities. O preço do
minério de ferro em 2015, por exemplo, equivale a
um terço do seu valor em 2011.
A falta da retomada das exportações indica
que a depreciação do real tem apresentado um
efeito limitado, o que também dificulta a retomada
da economia brasileira. Diante da queda da
demanda interna, a elevação das exportações é um
elemento chave para dinamizar a economia
brasileira.

Figura 1: Principais Produtos Exportados - Brasil
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Fonte: AliceWeb. Período: Dez./2010 a Nov./2015.

Na Figura 2, apresentamos os principais
produtos exportados pelo estado de São Paulo, no
acumulado de doze meses. Pode-se observar que,
em todo o período considerado, os principais
produtos exportados foram o grupo de alimentos,
bebidas e tabaco. Apesar desse grupo de produtos
ter apresentado uma queda durante os anos
considerados, ele se manteve como principal grupo
de produtos exportados do estado de São Paulo.

Em 2015, o valor exportado foi de US$11,12
bilhões.
Diferentemente do Brasil, os produtos
minerais
não
apresentaram
importância
significativa na pauta de exportações do estado.
Em 2015, sua participação nas exportações foi de
US$ 2,5 bilhões.
Por outro lado, percebe-se a importância de
produtos da indústria de transformação na pauta de
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exportações do estado, como alimentos e bebidas,
material de transporte, máquinas equipamentos e
produtos químicos, o que decorre da importância
desse setor na estrutura produtiva do estado.
Interessante notar que as exportações da
indústria de transformação paulista não vêm
apresentando acensão com a depreciação do real, o

que ajuda a entender as dificuldades enfrentadas
pelo setor com a grande queda do nível da
atividade e demanda interna sem uma retomada da
demanda externa. De qualquer forma, a situação da
indústria de transformação seria ainda pior se o
ajuste cambial não tivesse ocorrido.

Figura 2: Principais Produtos Exportados - SP
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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Fonte: AliceWeb. Período: Dez./2010 a Nov./2015.

Os principais produtos exportados pela
RARP encontram-se na Figura 3. É possível notar
que os principais produtos exportados pela região
foram predominantemente alimentos, bebidas e
tabaco, saendo um reflexo da importância da
agroindústria.
Esse grupo de produtos apresentou tendência
de retraçãoem seu valor exportado entre o
acumulado em 12 meses de Dez./10 a Nov./11 até
Dez./13 a Nov./14 como um reflexo, sobretudo, da
retração do preço do açúcar no mercado
internacional.
Nos últimos 12 meses terminados em
Nov./15, essa categoria de produtos obteve um

aumento considerável, mesmo em dólar. O valor
exportado para 2015 foi de US$792 milhões.
Somando a depreciação do real nesse cenário
e, o setor exportador da região vem apresentando
uma retomada importante em relação aos últimos
três anos, o que pode contrabalancear os efeitos
negativos da séria recessão nacional.
A elevação da gasolina também é outro
elemento que favorece a retomada da economia da
RARP em meio ao cenário de deterioração da
economia nacional.
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Figura 3: Principais Produtos Exportados - RARP
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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Fonte: AliceWeb. Período: Dez./2010 a Nov./2015.

Para o município de Ribeirão Preto, os
principais produtos exportados estão na Figura 4.
Pode-se ver que, entre os anos de 2011 e 2014, os
principais produtos exportados pelo município de
Ribeirão Preto foram máquinas e equipamentos,
sendo que o maior valor exportado foi em 2013,
com US$ 53,39 milhões. Já em 2015, ocorreu uma
queda no valor exportado de máquinas e
equipamentos e os produtos mais exportados pelo

município foram alimentos, bebidas e tabaco, com
US$39,12 milhões.
Entre os oito principais produtos
exportados pelo município de Ribeirão Preto, os
que tiveram menores participações no período
foram mercadorias e produtos diversos e obras de
pedra e cerâmica. Em 2015, os valores exportados
desses produtos foram respectivamente US$ 7,19
milhões e US$ 5,47 milhões.

Figura 4: Principais Produtos Exportados - RP
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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Fonte: AliceWeb. Período: Dez./2010 a Nov./2015.
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Na Figura 5, encontram-se os principais
produtos
exportados
pelo
município
de
Sertãozinho, no período considerado. É possível
verificar que os principais produtos exportados
variaram entre alimentos, bebidas e tabaco e
máquinas e equipamentos, sendo estes segmentos
ligados ao setor sucroalcooleiro.
No ano de 2015, o segmento de alimentos,
bebidas e tabacos experimentou uma elevação
significativa nas exportações de Sertãozinho,
sendo um reflexo, sobretudo, da retomada do preço
do açúcar no mercado internacional e também da
quantidade exportada desse produto. A retomada
da demanda internacional pelo etanol brasileiro
também ajuda a entender esse cenário positivo das
exportações sertanezinas.

O valor exportado em 2015, para esses
produtos, foi de US$ 475,64 milhões,
representanto quase quatro vezes o valor exportado
em 2014, mesmo descontando a inflação em
dólares do período.
Os principais responsáveis por esse aumento
foram as seguintes subcategorias: (i) açúcares e
produtos de confeitaria; (ii) bebidas, líquidos
alcoólicos e vinagres; e (iii) resíduos e
desperdícios da indústria alimentar; alimentos
preparados para animais.
Os produtos com menores participações nas
exportações de Sertãozinho foram gorduras, óleos
e ceras, material de transporte e metais comuns e
suas obras.

Figura 5: Principais Produtos Exportados - Sertãozinho
Milhões de US$ de 2013 - Acumulado 12 meses
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